FDF Landsdel 2 – Landsdelsmøde 8. februar 2021

Bilag 1
Forslag om godkendelse af procedure for afholdelse
af online landsdelsmøde
Motivation
Grundet myndighedernes anbefalinger og retningslinjer til begrænsning af risiko for smitte
med Covid-19 samt det gældende forsamlingsforbud har landsdelsledelsen besluttet at
indkalde og afholde landsdelsmødet online.
Da afviklingen af mødet således er anderledes end sædvanlig, er ændringerne forsøgt
beskrevet i dette forslag for at sikre medbestemmelse samt åbenhed omkring
konsekvenserne af den valgte løsning.
For at reducere omkostningerne til afholdelse af mødet er platformen Google Meet valgt,
hvor det er muligt at afholde afstemninger i grupperum, så kun dem med stemmeret kan
stemme. Samtidig er det en platform vi tidligere har benyttet i landsdelen, som vi derfor har
vurderet er let tilgængelig for alle.
Der foreslås desuden ændret procedure for afstemning ved valg af personer til
landsdelsledelsen af hensyn til hvad der teknisk er muligt i Google Meet.
Landsdelsledelsen har vurderet at risikoen for misbrug, herunder fra uvedkommende er lille.
Efter endt møde modtager administrator for mødet (landsdelsleder Katrine Benée) en mail
hvor resultatet af alle afstemninger fremgår, herunder hvor man ved at åbne den
vedhæftede fil kan se hvad den enkelte har stemt. Dette kan desværre ikke fravælges i
Google Meet. For at sikre at afstemning, herunder særligt vedrørende personvalg, er
hemmeligt foreslås det, at det besluttes at mailen slettes umiddelbart efter mødet uden at
denne åbnes. Så vidt muligt vil et andet medlem af landsdelsledelsen se/kontrollere at
mailen slettes, hvilket dog kun er en mulighed, hvis landsdelsledelsen sidder samlet (hvilket
endnu ikke vides pga. eventuelle Covid-19 restriktioner).
Dette betyder samtidig, at dokumentation for resultatet af den elektroniske afstemning ikke
gemmes (alene resultaterne af afstemningerne bliver ført til protokols).
Forslagets ordlyd
Landsdelsmødet afholdes som et online møde under hensyntagen til det gældende
forsamlingsforbud og myndighedernes anbefalinger og retningslinjer til begrænsning af
risiko for smitte med Covid-19.
Landsdelsmødets deltagere er selv ansvarlige for at tilvejebringe fungerende IT-udstyr og
internetforbindelse efter landsdelens anvisninger til deltagelse i landsdelsmødet.
Landsdelsledelsen foreslår at alle tilmeldte FDFere kan deltage på landsdelsmødet med
taleret. Reglerne for stemmeret følger landsforbundets vedtægter.
Alle afstemninger sker elektronisk efter dirigentens nærmere anvisning.
Dirigenten meddeler hvornår den elektroniske stemmeafgivning begynder og
hvornår den afsluttes. Elektroniske afstemninger betragtes som skriftlige
afstemninger, og er således hemmelige.
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Valget til landsdelsledelsen foregår således: der afholdes en afstemning for hver ledig
plads. Da der i 2021 er to pladser på valg afholdes valget derfor i to runder. I første runde
vælges 1 kandidat ud af alle de opstillede ud fra det højeste stemmetal. I anden runde
vælges 1 kandidat ud af de resterende kandidater ud fra det højeste stemmetal.
Der er ingen stemmetællere, men landsdelsleder Katrine Benée og dirigenten tjekker i
fællesskab resultatet af afstemninger.
Resultatet af afstemningen oplyses når dirigenten har afsluttet afstemningen, hvorefter de
protokolleres i referatet.
Landsdelsleder Katrine Benée får efter afslutning af mødet en mail, hvor de enkeltes
stemmer fremgår. Mailen slettes umiddelbart efter mødet (når den er modtaget) uden at
den åbnes og uden at indholdet tjekkes.
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